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§ 1 Skaraborgs godman och förvaltarförening – SGF 
 

 Föreningens namn är Skaraborgs godman och förvaltarförening – SGF. 
 
 Föreningen är en ideell och politiskt obunden intresseorganisation för gode män 

och förvaltare inom ett geografiskt område som innefattar det som tidigare 
utgjorde Skaraborgs län. 

 

§ 2 Mål 
 
 Föreningen ska organisera personer med uppdrag som gode män och förvaltare.  

Föreningen ska erbjuda medlemmarna gemenskap, utbildning, information, 
erfarenhetsutbyte och stöd för att öka delaktighet och kompetens. 

 

§ 3 Årsmöte 
 
  3:1 Föreningen ska genomföra årsmöte senast under maj månad varje år. Kallelse till 

årsmötet ska ske minst fyra veckor före mötet. 
  3:2 Rösträtt vid årsmöte kan utövas endast av närvarande medlem. 
  3:3 Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska de beslut gälla som 

biträds av ordförande. Alla val sker öppet om inte någon medlem begär sluten 
omröstning. 

  3:4 Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i följande frågor under årsmötet: 
a) Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
b) Behandling av revisorernas berättelse 
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

  3:5 Motioner och andra ärenden som senast 14 dagar före årsmötet lämnats till 
styrelsen ska behandlas av årsmötet (punkt 10 på dagordningen). 

 

§ 4 Valberedning 
 
 För att förbereda val till styrelsen utser årsmötet en valberedning bestående av det 

antal ledamöter som årsmötet bestämmer. Det åvilar styrelsen att till årsmötet ge 
förslag på ledamöter till valberedningen. Valberedningens förslag ska vara styrelsen 
och medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.  

 
 
 

 

 

§ 5 Extra årsmöte 
 
 Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av 

antalet medlemmar begär det. 
 Extra årsmöte har endast rätt att behandla de ärenden som föranlett dess 

inkallande. 
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§ 6 Dagordning för årsmöte 
 
 Vid årsmötet ska följande frågor behandlas: 

1. Årsmötet öppnas. 
2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av årsmötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, protokolljusterare tillika 

rösträknare. 
5. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
6. Behandling av revisorernas berättelse. 
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Beslut om årsavgift för nästkommande år. 
9. Beslut om verksamhetsplan och budget. 
10. Behandling av förslag från styrelsen och inkomna motioner. 
11. Val av: 

a) ordförande för ett år 
b) ledamöter för två år 
c) 3 ersättare för ett år 
d) 2 revisorer för ett år 
e) 1 revisorersättare på ett år 
f) valberedning, varav en sammankallande 
g) ombud och ersättare till förbundets årsmöte 

 12. Årsmötet avslutas. 

§ 7 Styrelsen 

 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt 
förbundsårsmötets och föreningsårsmötets beslut. Styrelsen är gemensamt ansvarig 
för föreningens förvaltning, d.v.s. verksamhet och ekonomi. Styrelsen består av ett 
ojämnt antal ledamöter, dock minst 3, och minst 1 ersättare. Mandattiden för 
ordinarie styrelseledamöter är två år, för ordförande och övriga styrelseuppdrag ett 
år. Styrelsen konstituerar sig efter eget beslut. Styrelsen ska inom sig utse 
firmatecknare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när en 
majoritet av ledamöter så begär, dock minst fyra gånger per år.  

 
 
 

§ 8 Revision 
 
 Årsmötet väljer revisorer. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och 

ekonomi. Styrelsen ska hålla föreningens ekonomi samt protokoll tillgängliga för 
granskning av revisorerna. Av förbundsstyrelsen utsedd representant har rätt att 
granska föreningens ekonomi. Styrelsen ska överlämna berättelser över verksamhet 
och ekonomi till revisorerna minst en månad innan årsmötet. Senast en vecka innan 
årsmötet ska revisionen vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till 
styrelsen. 
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§ 9 Medlemsuteslutning 
 
 Medlem som inte följer dessa stadgar eller organisationens beslut och motarbetar 

förbundets syften kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen har också rätt att utesluta 
medlem som inte betalar årsavgift. Uteslutning avgörs av styrelsemöte sedan 
berörd medlem haft möjlighet att yttra sig i ärendet. Medlem har rätt att överklaga 
fattat beslut till förbundsstyrelsen. Överklagandet ska inkomma till förbunds- 
styrelsen senast 30 dagar efter styrelsemöte som fattat beslut om uteslutning. 

 

§ 10 Stadgeändring 
 
 Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. Förslag 

till sådana ändringar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen 
senast fyra veckor före årsmötet. Förslaget ska senast två veckor före årsmötet 
skickas till samtliga medlemmar och eventuella yttranden ska komma styrelsen 
tillhanda senast en vecka före årsmötet. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar 
krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst två tredjedelar av de närvarande 
medlemmarna. 

 

§ 11 Upplösning av förening 
 
 För att föreningen ska kunna upplösas fordras att beslut därom fattas vid två på 

varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte, samt att minst två 
tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid vardera tillfället står bakom 
beslutet. I händelse av upplösning av förening ska tillgångar och handlingar över- 
föras till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, såvida inte upplösningen innebär 
sammanslagning med annan förening inom förbundet. 
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Värdegrund för förening ansluten till RFS 
 

För alla inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska denna värdegrund tjäna som stöd 
för det egna handlandet i och för organisationen. 
 
Som frivillig samhällsarbetare utför du ett viktigt och ansvarsfullt samhällsuppdrag.  
 

Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag 
som lekmannaövervakare, partnerkontaktpersoner, kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, särskilt förordnad vårdnadshavare, god 
man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter. (RFS stadgar § 1) 

 
Som frivillig samhällsarbetare har du en dubbel funktion. Du är ett stöd för en enskild person 
och ska arbeta tillsammans med den enskilde i syfte att stärka hans/hennes förmåga att 
kunna leva ett gott och självständigt liv. Du ska också förebygga och medverka till att 
avhjälpa eventuella missförhållanden genom att vara en medborgare med insyn i 
verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Frivilligt samhällsarbete ska alltid bygga på ett 
erkännande av alla människors lika värde. 
 
Som frivillig samhällsarbetare: 
 

• respekterar du att RFS och dess föreningar är demokratiska organisationer, där 
medlemmarna i enlighet med stadgarna beslutar om gemensamma angelägenheter 
 

• ger du en saklig och korrekt information om RFS organisation och ställningstagande 
 

• fullföljer du ingångna avtal eller plan, om vad uppdraget ska innehålla, med 
myndigheten och den enskilde 

 

• för du inte vidare information som gäller personer som du har eller har haft till 
uppgift att stödja om inte den berörde själv önskar det 
 


